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W مفاهیم آموزشی
W ... کامل به تمام خود را بیازماییدها، با هم بیندیشیم ها و پاسخ 
W پاسخ به تمام سؤال های متن و حاشیۀ متن
W نکته، نتیجه گیری
W موارد مهم و سؤال های امتحانی 
W ارزشیابى مستمر در پایان هر فصل همراه با پاسخ و بارم بندى
W جدول بودجه بندی
W آزمون هاى پایانی دی و خرداد همراه با پاسخ و بارم بندى

احتمااًل اسم شیمی  رو که می شنوید، یاِد هنر جذاب کیمیاگری می افتید و تو دلتون می گید: »کاش می تونستم تمام مس های دنیا  رو به طال 
تبدیل کنم!« ما اینجاییم که از مس )Cu( وجودتون طال )Au( بسازیم می پرسی چجوری!! اینجوری که شیمی رو باید کامل بخونید.

شیمی دو بخش داره، بخش حفظی - مفهومی و محاسباتی، بخش حفظی - مفهومی رو باید خوب درک کنید تا به یادتون بمونه 
و برای بخش محاسباتی اش هم باید کلی فرمول یاد بگیرید و یه عالمه تمرین حل کنید. ما تمام تمرین ها رو به طور کامل براتون 
حل کردیم، نمونه سؤال هایى که حتمًا تو امتحان هاتون مشابهشونو می بینید گلچین کردیم و یه عالمه مطلب دیگه براتون چیدیم.

کیمیاگران نوجوان، حاال با خیال راحت شروع به خوندن کنید.

شیمی )1(

 فصل 1: کیهان زادگاه الفبای هستی   

کیهان  -1
ستارگان پرفروغ با نوری که بر ما می تابانند، اطالعات ارزشمندی را برای ما ارسال می کنند.

دانشمندان برای شناخت کیهان دو فضاپیمای وویجر 1 و 2 را به فضا راهی کردند. مأموریت فضاپیماهای وویجر 1 و 2 تهیه و ارسال شناسنامۀ 
فیزیکی و شیمیایى سیاره های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون بوده است.

 شناسنامۀ یک سیاره شامل
ع عنصرهای سازندۀ سیاره است. 1- نو

2- ترکیب های شیمیایى موجود در اتمسفر سیاره است.
3- ترکیب درصد مواد تشکیل دهندۀ سیاره است.

دانشمندان به کمک فرایندهایى که درون ستاره ها رخ می دهند، توانسته اند از روند پیدایش عنصرها اطالعاتی به دست آورند.

 چند نکته در مورد 
زمین و مشتری

گاز و زمین از جنس سنگ هستند. 1- مشتری از جنس 
کسیژن تشکیل شده است. کرۀ زمین بیشتر از آهن و ا کم، در حالی که  گازهای هیدروژن و هلیم مترا 2- مشتری از 

گوگرد هستند. کسیژن و  3- عناصر مشترک دو سیاره، ا
مهبانگ: برخی دانشمندان معتقدند که سرآغاز کیهان با انفجاری مهیب همراه بوده که طی آن، انرژی بسیار زیادی آزاد شده است.

روند شکل گیری عنصرها:

درون ستاره ها همانند خورشید در دماهای بسیار باال، واکنش های هسته ای رخ می دهد که نتیجۀ آن تشکیل عنصرهای سنگین تر از عنصرهای سبک تر 
است. ستاره ها متولد می شوند، رشد می کنند و با یک انفجار بزرگ می میرند، مرگ ستاره سبب پراکنده شدن عنصرهای تشکیل شدۀ آن در فضا می شود.

نکته: ستارگان را باید کارخانۀ تولید عنصرها دانست.

خورشید نزدیک ترین ستاره به زمین است که به دلیل تبدیل هیدروژن به هلیم در واکنش های هسته ای، انرژی گرمایى و نور خیره کننده ای دارد.

است. کمتر  بسیار  شده  مبادله  انرژی  مقدار  می دهد  رخ  روزانه  زندگی  در  و  ما  پیرامون  طبیعی   پدیده های  در  که  شیمیایى  واکنش های  در  نکته: 

مفاهیم آموزشی
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3 خود را بیازمایید         
 شکل زیر عنصرهای... .

کدام است ؟ آ( فراوان ترین عنصر در هر سیاره، 

ب( عنصرهای مشترک در دو سیاره را نام ببرید. عنصرهای مشترک دو سیاره با توجه به شکل عبارت اند از:
گوگرد )S(، البته همۀ عنصرهای موجود در سیارۀ مشتری در زمین نیز یافت می شود. کسیژن )O( و  ا

گوگرد )S( از نظر فراوانی در رتبۀ ششم قرار دارد. نکته: در هر دو سیاره عنصر 
کدام سیاره، عنصر فلزی وجود ندارد؟ سیارۀ مشتری پ( در 

گاز، زیرا بیشتر عنصرهای آن نافلزی اند. قسمت عمدۀ  جنس  گاز است یا سنگ؟ چرا؟  کنید سیارۀ مشتری بیشتر از جنس  ت( پیش بینی 
اجزای تشکیل دهندۀ آن مانند خورشید از هیدروژن و هلیم است.

ث( آیا به جز عنصرهای نشان داده شده در شکل، عنصرهای دیگری در زمین یافت می شود؟ چند نمونه نام ببرید. بله، عنصرهایى 
کبالت )Co(، مس )Cu( ، پتاسیم )K( و ... . مانند 

5 خود را بیازمایید         
که هر عنصر ...؟ 1- می دانید 

Z : عدد اتمی، بیانگر تعداد پروتون های یک اتم است.
. ( )Z N+ ع شمار پروتون ها )عدد اتمی( و نوترون های یک اتم است A: عدد جرمی، بیانگر مجمو

-2 با توجه به ... .

گی ویژ
نماد ایزوتوپ

AZشمار نوترونشمار الکترون

12
24Mg24121212

12
25Mg25121213

12
26Mg26121214

ایزوتوپ های منیزیم در یک نمونه طبیعی آن  
نتیجه گیری: در اتم خنثی شمار الکترون ها و پروتون ها باهم برابر است.

فراوان ترین عنصرسیاره

آهن )Fe(زمین
هیدروژن )H(مشتری
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15 باهم بیندیشیم           
1- با توجه به ... .

کنید. کامل  آ( جدول زیر را 

جرم اتمی میانگینعدد جرمی )A(درصد فراوانی در طبیعتنماد ایزوتوپ

3
6Li%66

( ) ( ) /7 94 6 6
100

6 94× + ×
=

3
7Li%947

عنصرهاست.  دوره ای  جدول  در  شده  داده  نشان  جرم  همان  عنصر  هر  میانگین  اتمی  جرم   )ب
رابطه ای بین جرم اتمی میانگین، درصد فراوانی و جرم اتمی ایزوتوپ ها بنویسید.

M
m f m f
f f

=
+ +
+ +

1 1 2 2
1 2

...
...

: جرم اتمی میانگین  M
f: درصد فراوانی ایزوتوپ

m: جرم اتمی ایزوتوپ

-2 شکل روبه رو ایزوتوپ های ... .

 
کنید. کلر دارای دو ایزوتوپ است. کلر را حساب  آ( جرم اتمی میانگین 

17
37

1Cl aÂºH»HoÎ kÅnj → = %24/2                                   M
M F M F
F F

=
+
+

⇒
× + ×

+
1 1 2 2
1 2

37 24 2 35 75 8
24 2 75 8

( / ) ( / )
/ /

          

17
35

2Cl aÂºH»HoÎ kÅnj → = %75/8         =
+

=
895 4 2653

100
35 484/ / amu     

کنید. کمی اختالف وجود دارد. در جدول، میانگین جرم  کلر در جدول دوره ای مقایسه  ب( جرم اتمی میانگین به دست آمده را با جرم اتمی 
واقعی است، اما در اینجا جرم نسبی ایزوتوپى خاص محاسبه شده است.

نتیجه گیری: جرم اتمی میانگین به جرم اتمی ایزوتوپ فراوان تر نزدیک تر است.

16 سؤال متن         
وقت  چقدر  تالش  این  شما  نظر  به  بشمارید،  را  آنها  از  کوچک  نمونۀ  یک  در  موجود  برنج  یا  کشیر  خا دانه های  تعداد  بخواهید  گر  ا
کشیر در  می گیرد؟ پس از شمردن دانه ها تا چه اندازه به نتیجۀ شمارش خود اطمینان دارید؟ برای اینکه بتوانید دانه های برنج یا خا
کیسه از این مواد را بشمارید )شکل 11(، چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟ شمارش دانه های خیلی  ریز زمان زیادی می برد، به علت ریزی  یک 

دانه ها دقت اندازه گیری کاهش می یابد و شمارش دانه ها تقریبی است.
کشیر  گرم از برنج یا خا کیسه، ابتدا یک  کشیر در یک  برای شمارش تعداد دانه های برنج یا خا
کیسه برنج یا  گرم را می شماریم؛ سپس یک  را وزن می کنیم و تعداد دانه های موجود در یک 
کشیر را وزن می کنیم و با برقراری تناسب میان وزن دانه ها و تعداد دانه ها، تعداد دانه های  خا

کیسه را محاسبه می کنیم. موجود در یک 

1 1g g
g

 nj IÀ ¾ºHj jHk÷U
 ¾vÃ¨ ¦Ä ·p» (Ï¼¿\¶) ¾vÃ¨ ¦Ä nj IÀ ( ) ¾¾ºHj jHk÷U = x
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17 سؤال حاشیه متن        
 130 حدود  هستی  جهان  کهکشان های  شمار  همچنین  دارد!  خود  در  ستاره  میلیارد   400 حدود  در  هستی  جهان  در  کهکشان  هر 

میلیارد برآورد می شود، در این صورت در جهان هستی حدود 0/08 مول ستاره وجود دارد )چرا؟(.
کل ستاره ها کهکشان ها × تعداد ستاره ها = تعداد  تعداد   

کل ستاره ها = تعداد  × × × = ×400 10 130 10 52 109 9 21 کل ستاره ها تعداد   
بنابراین:

تعداد مول ستاره ها = =
×

×

IÀï½nITw ®¨ jHk÷U
»njI¬»»A jkø

52 10
6 02 10

0 086
21

23/
/� mol  

19 خود را بیازمایید         
1- با استفاده از ... :

? g Al mol Al g Al
mol Al

g Al= × =5 27
1

135 گرم جرم دارد؟  آ( 5 مول آلومینیم، چند 

گوگرد است؟ گوگرد، چند مول  گرم  ب( 0/08 
?molS gS molS

gS
molS molS= × = = × -0 08 1

32
0 0025 2 5 10 3/ / /  

2- دانش آموزی برای ... .
? / /atomZn mol Zn atomZn

mol Zn
atomZn= × = ×0 2

1
1 204 10236 /02 ×1023

 
9 ...؟ 03 1020/ × کنید  3- حساب 

?mol Cu atom Cu mol Cu
atomCu

mol Cu= × ×
×

= × -9 03 10 1
6 02 10

1 5 1020
23

3/
/

/  

? g Cu mol Cu g Cu
mol Cu

g Cu g Cu= × × = = ×- -1 5 10 63 55
1

0 0953 9 53 103 2/ / / /  

کلید شناخت جهان 6- نور، 
نور و کاربرد آن: نور، کلید قفل صندوقچۀ رازهای جهان است.

به کمک نور می توان دمای اجسام بسیار داغ )مانند نور خورشید( و دیگر کرات آسمانی را از فاصلۀ بسیار دور، اندازه گیری کرد.
نور شکلی از انرژی است که به صورت موج منتشر می شود.

دانشمندان به کمک دستگاه طیف سنج می توانند از پرتوهای گسیل شده از مواد گوناگون، اطالعات ارزشمندی به دست آورند.
نور سفید خورشید با عبور از قطرات آب در هوا، منشور و ... تجزیه شده و گستره ای پیوسته از رنگ ها را ایجاد می کند؛ که دارای بى نهایت طول موج 

از رنگ های متفاوت است.
نور خورشید گسترۀ بسیار بزرگی از پرتوهای الکترومغناطیسی است که با خود انرژی حمل می کنند.

طیف مرئی: به گستره ای از رنگ های سرخ، نارنجی، زرد تا سبز، آبى و بنفش که چشم ما می تواند آنها را ببیند، طیف مرئی می گویند.
نور مرئی تنها بخش کوچکی از گسترۀ پرتوهای الکترومغناطیسی است.

. ( )λ طول موج: به فاصلۀ دو قلۀ متوالی یک موج، طول موج می گویند
 انرژی با طول موج رابطۀ وارونه دارد بدین ترتیب که با افزایش طول موج از انرژی آن کاسته می شود.

yÿ¹M Â±Ãº ÂMA qLw jnp Â\ºnIº q¶o¤ :Z¼¶Ï¼ö
yÿ¹M Â±Ãº ÂMA qLw

< < < < < <
> > > > jjnp Â\ºnIº q¶o¤ :ÁroºH> >

بررسی ها نشان می دهد که هر عنصر طیف نشری خطی ویژۀ خود را دارد که شامل چند خط با طول موج رنگی است. از این طیف خطی می توان 
برای شناسایى عنصر استفاده کرد )مانند اثر انگشت(.

 گاز نئون درون المپ ها رنگ سرخ دارد. در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد نوشته های نورانی سرخ فام کاربرد دارد.
 نور زرد المپ بزرگراه ها و خیابان ها به دلیل وجود بخار سدیم در آنهاست.

مفاهیم آموزشی
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زیستشناسی)1(

W	نکته های شب امتحان
W	کتاب درسی سؤال های خط به خط 
W	گفتار همراه با سؤال و پاسخ تحلیل شکل های مهم هر 
W	کتاب درسی پاسخ به تمام فّعالیت ها و سؤال های متن 
W	موارد مهم و سؤاالت امتحانی 
W	ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی
W	جدول بودجه بندی
W	آزمون های پایانی دی و خرداد همراه با پاسخ و بارم بندی

سالم بر خانم  دکترا و آقا دکترای آینده. زیست یه درس مفهومی و مهمیه و همۀ ما می دونیم که از خط به خط کتاب درسی و تمام 
شکل ها و جدول هاش سؤال طراحی می شه. ما در دروس طالیی مثل یه دستگاه اسکن عمل کردیم؛ یعنی هر آنچه  رو که ممکنه 
ازش سؤال طراحی کنند، براتون آماده کردیم و سعی کردیم هیچی رو جا نندازیم؛ به خاطر همین با خوندن دروس طالیی حضور 
یک دبیر خبره رو کنارتون حس می کنید و نیازی به هزینه های دیگه  برای یادگرفتن ندارید. ما مسیر موفقیت  رو براتون کوتاه کردیم.

فصل1: دنیای زنده 

گفتار1: زیست شناسی چیست؟ 

نکته های شب امتحان
 پروانۀ مونارک، با استفاده از یاخته های عصبی )نورون ها( که در بدن خود دارد، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می دهد  1

و به سوی آن پرواز می کند.
  علم زیست شناسی محدود است؛ زیرا مشاهده اساس آن است و همۀ پدیده ها قابل مشاهده نیستند. 2
 کل نگری: هر یک از اجزای پیکر جانداران، بخشی از یک سامانۀ بزرگ را تشکیل می دهد. به همین دلیل جانداران را نوعی سامانه می دانند  3

که اجزای آن با هم ارتباط دارند؛ ارتباط بین اجزا نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار، مؤثر و کل سامانه چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است.
 در نگرش بین رشته ای، برای شناخت هر چه بیشتر سامانه های زنده از اطالعات رشته های دیگر کمک گرفته می شود. 4
 فناوری های نوین زیست شناسی شامل: 1( فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، 2( مهندسی ژنتیک 5
 در فناوری های اطالعاتی و ارتباطی به جمع آوری، بایگانی و تحلیل اطالعات حاصل از پژوهش های زیست شناختی نیاز است. 6
 مهندسی ژنتیک باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جاندار دیگر می شود. 7
 اخالق زیستی شامل موضوع هایی همچون محرمانه بودن اطالعات ژنی و نیز اطالعات پزشکی افراد و حقوق جانوران است و تولید سالح های  8

زیستی از موارد عدم رعایت اخالق زیستی و یکی از سوء استفاده ها از علم زیست شناسی است.
  شناخت بیشتر گیاهان یکی از راه های تأمین غذای بیشتر و با مواد مغذی بیشتر و شناخت روابط گیاهان و محیط زیست از راه های افزایش  9

کمّیت و کیفیت غذای انسان است.
 منابع و سودهایی را که هر بوم سازگان در بردارد، خدمات بوم سازگان می نامند و میزان آن به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد. 10
 تغییر آب و هوا، سیل، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک از جمله پیامدهای از بین رفتن جنگل هاست.  11
جّو، آلودگی هوا و گرمایش زمین( می توانند با تولید  12 CO2  زیست شناسان به جهت کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی )موجب افزایش

گازوئیل زیستی که از دانه های روغنی به دست می آ ید، به بهبود و افزایش تولید سوخت های زیستی کمک کنند.
 در پزشکی شخصی، با بررسی اطالعاتی که در دنای )DNA( هر فرد وجود دارد، روش های درمانی و دارویی خاّص هر فرد را طراحی می کنند.  13

 محدوده علم زیست شناسی  
نادرست درست  کنید.  الف( درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص 

1-زیست شناسان تالش می کنند عالوه بر پی بردن به رازهای آفرینش، یافته های خود را در بهبود زندگی انسان به کار برند.  
2- امروزه بیماری هایی مانند بیماری قند و افزایش فشار خون مرگ آور هستند.  
که این علم می تواند به همۀ   گرفت  -3 با مشاهده پیشرفت و آثار علم زیست شناسی، می توان نتیجه 

کند.  پرسش های انسان پاسخ دهد و همه مشکالت زندگی ما را حل 
4- به طور کلی علم تجربی، محدودیت هایی دارد و نمی تواند به همۀ پرسش های ما پاسخ دهد و از حّل برخی مسائل  

بشری ناتوان است.

سؤال های خط  به خط
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کنید. ج( جاهای خالی را با واژه های مناسب پر 
37- غذای انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از  به دست می آید.

گیاهان یکی از راه های تأمین غذای بیشتر با  است. 38- شناخت بیشتر 
کیفیت غذای انسان، شناخت روابط  و  است. کمّیت و  -39 از راه های افزایش 

کمک می کند. گیاهان به افزایش   -40 شناخت بیشتر تعامل های سودمند یا زیانمند بین عوامل رشد و 
که هر بوم سازگان در بر دارد را،  می نامند. کلی منابع و سودهایی را  -41 به طور 

42- قطع  برای استفاده از چوب یا زمین جنگل، مسئله محیط زیستی امروز جهان است.
کرد. کاهش  و  اشاره  -43 از پیامدهای از بین رفتن جنگل ها می توان به تغییر آب و هوا، سیل، 

ع سیل در سال های اخیر،  است. 44- یکی از علت های وقو
گاز و بنزین تأمین می شود. کنونی جهان به انرژی از منابع  مانند نفت،  45- بیشترین نیاز 

که  نام دارد. گسترش است  -46 به تازگی، روشی برای تشخیص و درمان بیماری ها متناسب با هر بیمار در حال 
-47 در پزشکی شخصی عالوه بر  بیمار، با بررسی اطالعاتی که در  وجود دارد تشخیص و درمان بیماری صورت می گیرد.

 1 درست 2 نادرست، مرگ آور نیستند.   3 نادرست، نمی تواند به همۀ پرسش های ما پاسخ دهد.  4 درست  5  قابل مشاهده 6 زیست شناسی
 7 نمی توانند  8 یاخته های عصبی - جایگاه خورشید - جهت 9 تجربی  10 قابل مشاهده 11 درست  12 نادرست، معنی دار  13 درست  14 درست 
سامانه  کل  سامانه  23  رایج  22  دارو های  می توانند  21  نمی توان  20  درست  19  درست  18  می توانند  17  نادرست،  درست  16   15 
 24 ژن های  25 ارتباطات   26 مهندسی ژنتیک  27 اخالق زیستی  28 سالح های زیستی  29 نادرست، مانند همۀ جانداران دیگر  30 نادرست، 
گیاهان  38 با مواد  گازوئیل  37  کسیدکربن - افزایش   36 زیستی -  گسترده ای  35 دی ا نمی تواند  31 درست  32 درست  33 تولیدکنندگان  34 
ک  44 از بین  ع زیستی - فرسایش خا گیاهان - محیط زیست  40 محصول  41 خدمات بو م سازگان  42 درختان جنگل ها  43 تنو مغذی بیشتر  39 

رفتن جنگل ها  45 فسیلی  46 پزشکی شخصی  47 بررسی وضعیت - دنای )DNA( هر فرد

سؤال های شکل
4 شکل 1   

گروه از فناوری های نوین می باشد؟  کدام  1- الف( عکس مقابل مربوط به 
کنید. کر  کاربردهای این فناوری در زیست شناسی چیست؟ مثالی ذ ب( 

پاسخ: الف( فناوری های اطالعاتی و ارتباطی
ب( جمع آوری، بایگانی و تحلیل اطالعات حاصل از پژوهش های زیست شناسی و انجام محاسبات بسیار سریع.

5 شکل 2   

از  آینده  در  می توان  چگونه  است.  ارومیه  دریاچه  دیدۀ  آسیب  بوم سازگان  به  مربوط  روبه رو  عکس   -2
کرد.  نابودی این میراث طبیعی جلوگیری 

پاسخ: زیست شناسان کشورمان با استفاده از اصول علمی بازسازی بوم سازگان ها، راهکارهای الزم را برای احیای آن ارائه کرده اند.

2 سؤال متن            

با دست ورزی در ژن های  ما می توانیم  کنند؟  تولید  کوتاه تر، مواد غذایی بیشتری  که در مدتی  گیاهانی پرورش داد   چگونه می توان 
گیاهان مورد نظر، طول دورۀ رشد و محصول دهی آنها را کوتاه کنیم تا در مدتی کوتاه محصول بهتر و بیشتری به ما بدهند.

حفاظت از تنوع زیستی باعث حفظ بوم سازگان و همۀ حلقه های   چرا باید تنوع زیستی حفظ شود؟ چرا باید حیات وحش حفظ شود؟ 
زنجیره غذایی می شود و کشتن حیواناتی چون مار، گرگ و پلنگ به زنجیرۀ غذایی آسیب می زند و باعث افزایش و یا کاهش بعضی از حلقه های زنجیرۀ 

غذایی می شود. مثاًل کشتن گرگ باعث افزایش گوزن ها می شود. پس الزم است این حیوانات را حفظ کنیم.
اولیۀ سرطانی شدن  را در مراحل  از یاخته های بدن انسان سرطانی می شوند؟ چگونه می توان یاخته های سرطانی   چرا بعضی 
کرد؟ بعضی عوامل از جمله عوامل محیطی و ارثی می تواند عملکرد بعضی ژن های واپایش کننده تقسیم را تغییر دهد. که می تواند  شناسایی و نابود 
منجر به تقسیم بیش از حد در بخشی از بدن شود و سرطان ایجاد کند. با توجه به اینکه سرطانی شدن یاخته های بدن زمینه ارثی نیز دارد. می توانیم 

هر سه ماه یا شش ماه یکبار با انجام آزمایش هایی آنها را شناسایی و نابود کنیم و با مصرف غذاهایی که سرطان زا نیستند از بروز آن پیشگیری کنیم.
که  گیاهانی  انتخاب  کرد؟  نفتی  مانند مواد  را جانشین سوخت های فسیلی،  الکل  مانند   چگونه می توان سوخت های زیستی   
از آنها سوخت زیستی بیشتری تولید کرد، گسترش این محصول در حد تجاری، ساخت جایگاه های عرضه سوخت زیستی در سطح شهر و  می توان 

معرفی و فرهنگ سازی استفاده از این سوخت ها.
 چگونه می توان از بیماری های ارثی، پیشگیری، و یا آنها را درمان کرد؟ شناسایی این دسته از ژن ها قبل از فعال شدنشان می تواند از راه های پیشگیری 

باشد. یکی از راه های درمان آنها نیز می تواند ژن درمانی باشد که شامل خارج کردن ژن بیمار و وارد کردن ژن سالم از همان نسخه به درون بدن بیمار است.

2 فّعالیت         

یک روزنامۀ خبری ... ؟ در روزنامۀ سالمت تاریخ 97/3/5 دو خبر مربوط به حوزه زیست شناسی آمده است.
خبر اول: استفاده از امواج ماوراء صوت برای نفوذپذیری مغز حین مداوای بیماری سرطان.

خبر دوم: سرطان معده شایع ترین سرطان دستگاه گوارش به ویژه در برخی استان ها مانند استان اردبیل و گلستان شناخته شده است، بدین ترتیب 
ضرورت غربالگری و توجه ویژه به این بیماری کاماًل احساس می شود.
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سختی یاد گرفتن یه زبان دیگه برای همۀ ما حس مشترکی بوده که تو درس عربی داشتیم و این حس وقتی که معلم از ما میخواد 
از این مشکل ما تمام سؤال ها و عبارت های درس  رو   جواب سؤال عربی هم کالسی مون رو بدیم بیشتر قابل لمسه. برای خالصی 
مو به مو به زبان فارسی ترجمه کردیم و دونه دونه تمرین ها رو با حوصله جواب دادیم، الزمه بدونی که عربی اصاًل سخت نیست؛ 

چون با دونستن چند تا قاعدۀ کوچیک و آشنایی با معنی کلمه ها به راحتی این زبان رو یاد می گیرید.

W	کّلی کلمه و  کلمه به  ترجمۀ متن درس ها به صورت 
W	»آموزش قواعد هر درس با عنوان »ِاعَلموا
W	کتاب درسی پاسخ تمامی تمرین ها و سؤال های 
W	کتاب ترجمۀ تمرین های 
W	موارد مهم و سؤال های امتحانی 
W	ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی
W	جدول بودجه بندی
W	آزمون هاى دی و خرداد همراه با پاسخ و بارم بندى

عربی، زبان قرآن )1(

ُل: ذاَك هَو اهلُل   ْرُس اْلَوَّ  َالدَّ

 )آن همان خداست.(  

ْنُظْر
ُ
َكا

ْ
ل ِ َجَرهِلتݫ

َ
ُغصوِنذاِتالّش

ْ
ِضَرهال

َ
الّن

تر و تازهشاخه هادارایدرختبه آننگاه کن
کن.  به آن درخت دارای شاخه های تر و تازه )شاداب( نگاه 

َ
ٍةِمْنَنَمْتَکیف َوَحّبَ

َ
َشَجَرهصاَرْتَکیف

درختشدچگونهودانهازرشد کردچگونه
کرده و چگونه یک درخت شده است؟ چگونه از دانه ای رشد 

اْبَحْث
َ
َوف

ْ
ل

ُ
اَمْنق

َ
ذݔیݔذ

َّ
ُجال َمَرهِمنَهاُیْخِر

َ
الّث

میوهاز آندرمی آَوردکسی کهاینکیستبگووپس جست وجو کن
که میوه را از آن بیرون می آورد؟ کسی  کیست آن  کن و بگو  پس جست وجو 

یاْنُظْرَو
َ
مِسِإل

َ
تیݔالّش

َّ
ُمْسَتِعَرهَجذَوُتهاال

فروزانپارۀ آتششکهخورشیدبهنگاه کنو
کن. که پارۀ آتشش فروزان )بر افروخته( است نگاه  و به خورشیدی 

ُمنَتِشَرهَحراَرٌةِبهاَوضیاٌءفیها
منتشرگرمابه )وسیلۀ( آنوروشناییدر آن

کنده است. گرمایی پرا در آن روشنایی هست و به واسطۀ  آن 

اَمْن
َ

ذيذ
َّ
ْوَجَدهاال

َ
َجّوِِفیݔأ

ْ
ال

َ
َرَرهِمثل

َ
الّش

پارۀ آتشمانندهوادرپدید آورد آن راکهاینکیست
که آن را  در فضا همچون پارۀ آتش پدید آورد؟ کسی  کیست آن 

ذݔیݔاهلُلهَوذاَك
َّ
نُعُمُهال

َ
ُمنَهِمَرهأ

ریزاننعمت هایشکهخدااوآن
که نعمت هایش ریزان است. آن همان خدایی است 

دَرٍةَوباِلَغٍةِحکَمٍةذو
ُ
ُمقَتِدَرهق

توانمندنیرووکاملداناییدارای
کامل و نیرویی توانمند است. دارای حکمتی 

ُل: ذاَك هَو اهلُل   ْرُس الَوَّ  َالدَّ

ُل: ذاَك هَو اهلُل ْرُس الَوَّ َالدَّ
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2- فعل مضارع: بر زمان حال و آینده داللت دارد؛ مثال: َیصَنُع )می سازد(
 توجه: هرگاه حروف »َسـ / َسوَف« بر سر فعل مضارع قرار بگیرند، فعل فقط بر آینده داللت می کند )َسـ / َسوف + فعل مضارع ← فعل مستقبل )آینده((؛ 

مثال: َیصَنُع )می سازد( ← َسَیصَنُع )خواهد ساخت(
 با آمدن حرف »الی نفی« بر سر فعل مضارع، فعل منفی می شود )ال + فعل مضارع ← مضارع منفی(؛ مثال: ال َیصَنُع )نمی سازد(

 هنگامی که »کاَن« بر سر فعل مضارع بیاید، فعل معادل ماضی استمراری در زبان فارسی ترجمه می شود )کان + فعل مضارع ← معادل ماضی 
استمراری(؛ مثال: کاَن َیصَنُع )می ساخت(

 از فعل مضارع، فعل امر و نهی ساخته می شود.
فعل امر: بر دستور دادن به انجام کاری داللت دارد؛ مثال: ُاْصُدْق )راست بگو(

فعل نهی: بر بازداشتن از انجام کاری داللت دارد؛ مثال: ال َتکِذْب )دروغ نگو(
 فعل در زبان فارسی دارای 6 شکل و در زبان عربی دارای 14 صیغه است، به جدول زیر دّقت کنید:

فعل نهیفعل امرفعل مضارعفعل ماضیضمیرنام صیغه به فارسینام صیغه به عربی

هَواوسوم شخص مفردمفرد مذّکر غایب
َذَهَب

)رفت(

َیْذَهُب

)می رود(
--

ُهماایشانسوم شخص جمعمثّنی مذّکر غایب
َذَهبا

)رفتند(

َیْذَهباِن

)می روند(
--

ُهمایشانسوم شخص جمعجمع مذّکر غایب
َذَهبوا

)رفتند(

َیْذَهبوَن

)می روند(
--

هَياوسوم شخص مفردمفرد مؤّنث غایب
َذَهَبْت

)رفت(

َتْذَهُب

)می رود(
--

ُهماایشانسوم شخص جمعمثّنی مؤّنث غایب
َذَهَبتا

)رفتند(

َتْذَهباِن

)می روند(
--

ُهّنَایشانسوم شخص جمعجمع مذّکر غایب
َذَهْبَن

)رفتند(

َیْذَهْبَن

)می روند(
--

أنَتتودوم شخص مفردمفرد مذّکر مخاطب
َذَهْبَت

)رفتی(

َتْذَهُب

)می روی(

ِاْذَهْب

)برو(

ال َتْذَهْب

)نرو(

أنُتماشمادوم شخص جمعمثّنای مذّکر مخاطب
َذَهْبُتما

)رفتید(

َتذَهباِن

)می روید(

ِاْذَهبا

)بروید(

ال َتْذَهبا

)نروید(

أنُتمشمادوم شخص جمعجمع مذّکر مخاطب
َذَهبُتْم

)رفتید(

َتْذَهبوَن

)می روید(

ِاْذَهبوا

)بروید(

ال َتْذَهبوا

)نروید(

أنِتتودوم شخص مفردمفرد مؤّنث مخاطب
َذَهْبِت

)رفتی(

َتْذَهبیَن

)می روی(

ِاْذَهبي

)برو(

ال َتْذَهبي

)نرو(

أنُتماشمادوم شخص جمعمثّنای مؤّنث مخاطب
َذَهْبُتما

)رفتید(

َتذَهباِن

)می روید(

ِاْذَهبا

)بروید(

ال َتْذَهبا

)نروید(

أنُتّنَشمادوم شخص جمعجمع مؤّنث مخاطب
َذَهْبُتّنَ

)رفتید(

َتْذَهْبَن

)می روید(

ِاْذَهْبَن

)بروید(

ال َتذَهْبَن

)نروید(

أَنامناّول شخص مفردمتکّلم وحده
َذَهْبُت

)رفتم(

ْذَهُب
َ
أ

)می روم(
--

َنحُنمااّول شخص جمعمتکّلم مع الغیر
َذَهْبنا

)رفتیم(

َنْذَهُب

)می رویم(
--
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ضمایر در عربی نیز همانند افعال در 14 صیغه می آیند: 

مثالضمیر مّتصلضمیر منفصل
ـ منأنامن ـِ َنا و َمصیريـيـَم، ـ

َ
من و سرنوشتمأ

تو
أنَت

ـ تو ـِ ـَت، ـ
نَت َو َطبیُبَكـَك

َ
أ

تو و پزشکت
نِت َو َطبیَبُتِكـِكأنِت

َ
أ

او
هَو

ـ او ـِ ـَش، ـ
هَو و سائُقهـُه

او و راننده اش
هَي َو سائَقُتهاـهاهَي

ـ ماَنحُنما ـِ ما و خودروی مانَنحُن و َسّیاَرُتناـناـِمان، ـ

شما

أنُتم

ـ شما ـِ تان، ـ ـِ

نُتم َو ُعّماُلُکمـُکم
َ
أ

شما و کارگرانتان

نُتّنَ و عاِمالُتُکّنَـُکّنَأنُتّنَ
َ
أ

نُتما و عاِمالُکماـُکماأنُتما
َ
أ

کماـُکماأنُتما نُتما و عاِمَلتا
َ
أ

ایشان

ُهم

ـ ایشان ـِ ـِشان، ـ

ُبُهمـُهم
ّ

ُهم و ُطال

ایشان و دانش آموزانشان

ُهّنَ و طاِلباُتُهّنَـُهّنَُهّنَ

ُهما َو طالباُهماـُهماُهما

ُهما و طالبتاهماـُهماُهما

اسم اشاره
برای اشاره به افراد و اشیاء به کار می رود و دو نوع است: 

الف( اشاره به نزدیک

ب( اشاره به دور 

مؤّنثمذّکر

مفرد
ٰهذا )این(

ٰهذا الِعٌب. )این بازیکن است.(
ٰهِذِه )این(

ٰهذه الِعَبٌة. )این بازیکن است.(

مثّنی
ٰهذاِن، ٰهَذیِن )این دو(

ٰهذاِن الِعباِن. )این دو بازیکن هستند.(
هاتان، هاَتیِن )این دو(

هاتاِن الِعَبتاِن. )این دو بازیکن هستند.(

جمع
ٰهُؤالِء )این ها(

ٰهُؤالِء الِعبوَن. )این ها بازیکن هستند.(
ٰهُؤالِء )این ها(

ٰهُؤالِء الِعباٌت. )این ها بازیکن هستند.(

مؤّنثمذّکر

مفرد
ٰذِ�َك )آن(

ٰذِلَك ُمجاِهٌد. )آن رزمنده است.(
ِتْلَك )آن(

ِتْلَك ُمجاِهَدٌة. )آن رزمنده است.(

وٰ�ِئَك )آن ها(جمع
ُ
أ

وٰ�ِئَك ُمجاِهدوَن. )آن ها رزمنده هستند.(
ُ
أ

وٰ�ِئَك )آن ها(
ُ
أ

وٰ�ِئَك ُمجاِهداٌت. )آن ها رزمنده هستند.(
ُ
أ
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